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Cocona S a v e t a , veduvă.
E l v i r a , fiă-sa.
Părintele Ar o n .
Domnul G l i g o r e S u n d u c , moşier, flecară tomnatic.
Dr. P i l a n g A n t a l , profesor.
M a n d a , servitore la cocona Saveta.

SCENA. I.
(Odaia simplu mobilată in locuinţa coconei Saveta. 0 uşă in fund şi una
de o lăture.)

Mâ n d a . S a v e t a .
Manda (intră călcând ca o curcă, cu o mătură in mână
şi s’apucă să măture cu nisce mişcări, ca şi când ar săpa.)
Cocona Saveta (intră in urma ei). Nu de geba ai păzit
curcile a casă la voi, etă că ţi-ai luat umbletul după ele,
calci ca o curcă. Ş’apoi uită-te la ea, cum mătură, par’ că
ar săpa. (îl smulge mătura din mână.)
Manda (zimbesce a plânge). Păi coconă, să nu mătur
dară.
Saveta. Ba să mături, dar nu aşa (arată cum a săpat
Manda), ci aşa (arată cum să măture) şi mai nainte de tdte
stringe covorul cel lung de colea jos.
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Manda (calcă pe covor şi s’apucă să-l stringă dela ca
pitul de dinaintea sa rotogolindu-1 spre sine. Când ajunge
jn dreptul piciorelor sale, face un salt inapoi tot pe covor,
ş’apoi sfi plecă erăşf in jos şi urmeză a rotogoli covorul spre
sine.)
Cocina Saveta (intru aceea a măturat împrejur. Dând cu
ochii de Manda tocmai in momentul când sare, stă puţin în
cremenită pe loc, apoi aruncând mătura, se năpustesce la oa)Ce bazaconie îmi mai este şi asta, sari ca o netotă ?
Manda. Pă-i coconă, n'am putere ca sa mfi ridic şi pe
mine cu covorul împreună.
Saveta. Hai, plecă, eşî d’aicî să nu te mai ved, căci
mi-ai scormonit arţagul. Piei din ochii meî.
Manda (s’a oprit plecată cu covorul in mână şi ţânăndu-1 ţeapăn, fără ca să-şi ia piciorul de pe el, firesce nu să
pote mişca din loc. Ea trage din răsputeri de covor, silindusă astfel a pleca d’acolo.)
Saveta (dându-i o lovitură peste mâni.) Ce, doar vreai
să-mî rupi scumpetea de covor.
Manda (ţipă, scapă covorul din mâni şi fuge ţipând
mereu.)
Saveta (ia mătura de jos şi o repede in urma servitorei.)
SCENA II.
S a v e t a . P ă r i n t e l e Ar on.
Saveta (dând cu ochii de preot, să spariă.) Yai de minei
eram să nimeresc pe Sfinţia ta, ertare Domnule părinte, (îi
sărută mâna.)
Aron (zimbind.) Earăşî te-a răpit arţagul.
Saveta. înger din cer picat să fii şi totuşi trebue să-ţî
perdî răbdarea cu o neghioabă cum este acesta fată. De ai
fi vfidut părinte nesdrăvăniile ce mi-a făcut.
Aron. E nepăţită sermana copilă. Adă-ţî aminte de
asta şi-ţî vei oţăli răbdarea.
Saveta. Este mai nepricepută de cât o vită chiar.
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Aton. Oare pentru aceea m’ai poftit la Dta, ca să-mî
spui astea ?
Saveta (ruşinată.) Ba nu părinte, te-am rugat să vii in
pricina logodnei fiicei mele Elvira.
Aron. Cu profesorul de ungur?
Saveta. Da, Domnule părinte.
Aron. Aşa de dimineţă?
Saveta. Ba, logodna are să s& facă după biserică, pe
la amedă, căci aşa o doresce profesorul, dar te-am poftit mai
de dimineţă la mine, ca să te rog să citesc! un sărindar.
Aron. Pentru ce ?
Saveta. Pentru ca Dumnedeu să-mî intorcă pe Elvira
din rătăcirea ei, care o duce in prăpastie.
Aron. Ce aud? Dta nu mai vreai s’o dai după profesor?
Saveta. Nu, nici decum.
Aron. Apoi de ce te invoiseşî dară?
Saveta. Eu nu m’am invoit nici odată eu dragă inimă.
Aron. Şi totuşi aţî hotărît până şi diua de logodnă,
după cum singură ai întărit-o chiar acum, dicend, că are să
se intemple adî la amedă.
Saveta (incurcată.) Când am hotărît asta nu primisem
încă scrisore dela ginerele meu Pavlescu, că-mî trimite un
moşier bogat din România pentru Elvira.
Aron. Coconă Saveta, eu sunt preot de viţă nouă, eu
nu primesc să slujesc sărindare pentru asemenea lucruri.
Saveta. Aşa dară mai bine să perdem pe Elvira, căci
me tem că decă s6 va duce după Ungur, cu vremea va trece
la legea lui.
Aron. Datoria mea de preot dreptcredincios m6 calcă
să impedec acesta.
Saveta. Vedî aşa, Domnule părinte.
Aron. Dar nu prin sărindare . . .
Soveta. Ci prin . . .
Aron. Yoi vorbi cu Elvira şi o voi povăţui.
Saveta. Decă credî că aşa va fi mai bine . . .
1*
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Aron. De bună semă.
Saveta. Eu insă aşi incerca şi cu sărindarul.
Aron. MS tem că nu numai sărindarul dară şi poveţele
mele vor fi inzadar.
Saveta (neliniştită.) De ce părinte?
Aron. Fiindcă treba a ajuns pre departe.
Saveta. Deeă vei spune părinte Elvirei, că-şî perde su
fletul . . .
Aron. Ci tocmai asta nu i-o pot spune. Elvira de bună
semă s’a promis Ungurului şi nu eu pot fi acela, care s’o
povăţuesc ca să-şî calce cuvântul dat. Ar fi o mârşăvie, care
nu s’ar putea scusa cu nimic şi mai puţin încă cu faptul, că
acum Elvira s'ar putea mărita după alt bărbat, fiă şi mai bun
decât profesorul Dr. Pilang.
Saveta. Părinte, părinte !
Aron. Ori ce mi-ai spune nu me vei putea abate dela
pătrunderea mea. Poţi să credi, că sunt cosmopolit, cum m8
numesc unit, poţi să-mi clici chiar bonjurist, revoluţionar,
eretic, căci eu unul nu m6 spariu de nimic când este vorba
a mfi lupta pentru cuvent, pentru credincioşie, pentru acea
virtute strălucitore, fără de care nu ar putea exista nici bi
serica, nici statul, nici societatea şi nici familia chiar, fără
de care mişelul col mai dejosit, călcătorul legilor omenesc! şi
dumnedeescî ar avea drept la aceeaşi stimă şi consideraţiune
ca omul cel mai drept; credincioşia, acea minunată legătură
nevâdută şi nepipăită care stringe unii de alţi pe omenii de
bine, pe toţi cari ten la sfinţenia cuvântului dat.
SCENA III.
Precedenţi.

Elvira.

Elvira (pe după scenă.) N’aî vâdut pe vac’ al meu căt’
odată albă, cât’ odată negră (intră fără a observa pe preot,
cătră Saveta) şi cu un viţel după el, cât mumă-ta.
Saveta (necăjită.) Ba, cât mumă-ta.
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Aron (rîdo.) Ha, ha, uiţi că chiar Dta eşti mumă-sa;
er te-a copleşit arţagul.
Elvira (ruşinată.) Yai, Domnule părinte (îî sărută mână.)
Aron. Nu te ruşina, draga mea. O glumă nevinovată
este mai bine primită de Dumuedeu, decât o zmerenie fâţărită.
Elvira. Sunt atât de fericită, încât nici nu mai sciu
bine ce dic şi ce fac.
Aron (la o parte.) Bine mî-ar sta ore mie, unui preot
ce sunt, ca să stăruesc cu tot adinsul intru sfărâmarea unei
asemenea fericiri?
Saveta (cătră Elvira ) Ai putea fi cu mult mai fericită.
Elvira. Nici odată, căci fericirea nu stă in bani.
Saveta. Banii cel puţin ajută la trăinicia fericireî.
Aron. Mai cu semă decă banii sunt in mâna unui om
cum să cade.
Elvira. Pote, eu insă nu ţen câtuşi de puţin la bani,
căci n’am ideile Dtale, mamă dragă.
Saveta. Destul de rău. Te las cu Domnul părinte,
care va avea bunăvoinţă de a te aduce la alte idei. (Ese.)
SCENA IY.
Ar o n . E l v i r a .
Aron. Mama Dtale m’a rugat, că inaintea pasului se
rios, ce voiescî să intreprindî astădî . . .
Elvira (îl întrerupe.) Sciu ce vrea mama, să las pe
Antal si să iau pe un moşier, pe care nici nu-1 cunosc şi nici
nu sciu măcar, decă el voiesce să mă ia pe mine.
Aron. Coconă Saveta nu vrea decât fericirea Dtale, etă tot.
Elvira. Da, fără îndoială, dar Domniaei vrea să mă
fericescă după un fason, care nu este şi al meu şi pe care
nu mi-1 voi insuşi nici odată, nici chiar atunci decă ar fi şi
fasonul Dtale, Domnule părinte.
Aron. Mai domol draga mea; decă ai semâna şi in
altele cu mama Dtale, precum seamenî la nerăbdare . . .
Elvira. Ertare Domnule părinte deca nu m’am putut
reţine după cuviinţă, dar . . .
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Avon. Am destulă esperiinţu pentru a te înţelege . . .
Decă n'aşî fi preot, nic! n’aşî fi primit a-ţî vorbi, — aşa insă
silit sunt, a-mî apăra biserica.
Elvira. Cred că nu este ameninţată de nimen. Doctorul
Pilang Antal, chiar in calitatea sa de doctor de filosofie este
îndestul de luminat pentru a nu s8 atinge de cultul meu.
Aron. Sciu, dar casa Dv. nu va putea fi casa unor
dreptcredincioşî, căci Domnul profesor sciu de bine, că nu-’şî
va lăsa legea sa.
Elvira. Nici că s’ar putea cere un lucru ca ăsta.
Aron. Unde va fi dară acea concordanţă deplină, acel
„un trup şi un suflet11, care sg cere pentru o căsătorie desgvârşită.
Elvira. Decă căsătoria nostra nu va putea fi desăvârşită
după părerea Sfinţiei-Tale, va fi una din cele mai fericite,
căci amorul invinge orî ce discordanţă.
Aron. Da, amorul, pornirea cea sfintă, ce ne-a sădit
suflarea Atotiubitorului in inimele nostre, este atotfericitor,
insă acest adevărat amor este rar, pre rar.
Elvira. Orî cât de rar ar fi, noi, eu şi cu Antal, îl
resimţim.
^ăron. Aşa credî Dta in acest moment. Dar aşteptă să
daţi de vr’o încercare.
Elvira. O vom invinge cu puterea amorului nostru.
Aron. Nu doresc nici decum ca să aveţi vr’o dată ocasiune de a dovedi adevărul acestei făgăduinţe şi nici nu voiesc
să te indemn, ca să nu-ţî ţii cuvântul, dar aşa te rog, ia
seina, reculege-te, pipăiă-ţî sufletul până in cea mai afundă
adâncime a ei, şi decă vei da cumva de un singur punct,
care ţî-ar produce o simţire câtu’şî de puţin neplăcută la
atingerea lui, atunci amână logodna până ce-ţî vei fi luat încă
odată sema — etă tot ce-ţî cer.
Elvira (sărutându-i mâna.) Voi face cu sfinţenie ceea
ce mî-ai recomandat acum.
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SCENA Y.
P r e c e d e n ţ i i . Savet a. Sunduc.
Saveta (câtră Aron şi Elvira.,) Domnul Gligore Sunduc,
mare proprietar din Komânia, ne face onore . . .
Sunduc. Mfe rog, onorea e din partea mea.
Saveta (presentând.) Domnul părinte Aron, fiica mea
El vira.
Sunduc (dând mâna cu Aron.) încântat d j a-ţî face cunoscinţa (sărutând mâna Elvirei) pe Dta domnişoră, te cu
nosc mai bine decum ai crede.
Elvira. Sciu că soră-mea ţine mult la D ta; îţi va fi
vorbit de mine.
Sunduc. Mai mult decât atâta. Doamna Pavlescu mi-a
permis a-ţî studia încântătorul Dtale caracter, dându-mî să
citesc epistolile ce-i scriai.
Elvira (emoţionată.) Soră-mea ţine dar cu mult mai
mult la Dta decum am sciut-o până acum.
Sunduc. Legăturile de amiciţie, ce me unesc cu casa
domnului şi demnei Pavlescu constituesc unica şi prea scumpă
a mea fericire şi trebue sâ-ţî mărturisesc domnişoră, că idealul
ce mî-am format despre Dta . . .
Elvira (zimbind.) Nu corespunde realităţii.
Sunduc. Ba din contra, este intrecut de densa (con
tinuă a conversa in fund).
Saveta (care a susţenut un joc mut cu Aron.) Ar fi
timp să-i lăsăm singuri, ce dicî părinte.
Aron. Eu îî las vrend nevrend, căci trebue să mS duc
la biserică.
Saveta. Şi eu la bucătărie.
SCENA VI.
P r e c e d e n ţ i i . Ma nda .
Manda. Tocă coeonă, trebue să gătim masa de logodnă.
Saveta (rostită cătră Manda.) Eşî!
Manda (ese).
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Aron. Toca! este dar supremul timp ca să alerg la bi
serică (ese).
Elvira. Tocă, trebue să m6 gătesc (ese).
Sunduc (la o parte.) Logodnă?! Dar iute o mai iau
Domnialor. Nu face nimic, fata-mî place şi mai bine de
când am vedut-o şi i am vorbit.
Saveta (la o parte.) Să-l poftesc, ori să nu-1 poftesc la
logodnă. Dar trebue să-l poftesc, însă-i voi spune numai de
masă şi nu-i voi pomeni încă nimic de logodnă. (Cătră Sun
duc.) Domnnle, te-aşî fi rugat să stai la noi, dar din neferi
cire nu dispun de incâperî . . .
Sunduc. Nici că aşi fi primit să vS fac neplăceri in casă.
Saveta. Ce fel, neplăcere! Am fi fost vesele, eu şi cu
fiă-mea, decă te-am fi putut găzdui. Dar cel puţin vei prândi
cu noi in tote dilele, incepend de adî.
Sunduc (la o parte frămentat.) Pare că logodna nu sS
gătesce pentru mine. Trebue s’o aflu indată. (Cătră Saveta.)
Am audit pe servitorea vorbiud de o logodnă.
Saveta (eşită din fire.) Da, a vorbit ticălosa, are să m6
nenorocescă acea cbeză rea.
Sunduc. Cum, ce fel, servitorea Dtale, acea fiinţă simplă ?
Saveta. Ce simplă! Aici nu este vorba de simplicitate,
ci de dobitocie
Sunduc. Nu te inţeleg coconă. Dobitocia servitorei Dtale
ce pdte avea d’a face cu logodna de care a vorbit şi cum
acestă logodnă te pote neferici pe Dta?
Saveta. Dobitocia curcii, căci aşa numim noi pe servitore, este de vină că Dta ai aflat fără de vreme de logodnă.
Sunduc. Adică trebuiam să aflu mai târdiu.
Saveta. Ba pote nici decum.
Sunduc. In loc să mă lămuresc prin respunsurile Dtale,
m& incurc din ce tot mai mult.
Saveta. Să-ţî spun in doue cuvinte totă treaba.
Sunduc. M6 vedî forte rîvnitor de a o afla. Doar nu
va fi vorba de logodna Domnişorei Elvira?
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Saveta. Ba chiar de a ei, seraca de mine. S’a amorezat
de un Ungur, d’altmintrelea băiat cum să cade.
Sunduc (buimăcit.) Şi chiar astâclî aveţi să serbaţi lo
godna? De sciam una ca asta, nu veniam aici.
Saveta. Elvira nu m’a lăsat să scriu nimenui despre hotărirea ei. . . . Insă pare că mai adineorî vă inţelegeaţî de
tot bine unul cu altul Dta şi cu Elvira. Dar decă-şi va lua
sema . . . . unirea ei cu Ungurul n’a fost nici odată pe pla
cul meu.
Sunduc. M8 duc să iau puţin aer.
Saveta. Dar să poftescî la masă, aşa te rog Domnule.
Sunduc (ştergendu-şî fruntea de sudori). Nu cred că
voi putea veni.
Saveta. Ba să poftescî de bună seină, să te reintorcî
■cât mai de grabă. Iţi voi face rost să vorbescî cu duhov
nicul nostru . . . am nădejde, că Sfinţia sa va intorce tote
spre bine.
Sunduc (plecă.) Voi veni cât mg voi simţi mai bine. (ese.)
SCENA VII.
S a v e t a . P i 1a n g.
Saveta. Ecă- tă-1.
Pilang. Sârut manile mamă socră. Cine era Domnul,
care eşia d’aicî atât de buimăcit?
Saveta. îmi vine să-î spui intregul adevăr, dar nu . . .
nu-i bine să dici hop pan’ ce nu te vedi in joc. (Cătră Pi
lang.) Este un prietin din România, îi vei face cunoscinţa
căci l’am poftit la ospăţul de logodnă.
Pilang. De ce era insă atât de buimăcit? Nu este cum
va un pretendent?
Saveta. Pretendent? Nu mă pricep la cuvinte aşa de
înalte.
Pilang. Te faci mai nepricepută decum eşti. Voiam să
dic, că prietenul din România a venit de bună sema să-ţi
ceră mâna Elvirei.
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Saveta. Tot ce s6 pote. Sciî insă bine, că acum ar fi
pre târdiu (la o parte) din nefericire.
Pilang. Unde este Elvira?
Saveta. Se gătesce de logodnă. Bine că-mî aduci aminte, trebue să ingrijesc de masă. (ese )
SCENA YIII.
P i l a n g (mai pe urmă) Ma n d a .
Pilang. Aici este de bună semă vr’o intrigă la mijloc.
Mamă socră, mamă socră, pomă acră. . . . Ore şi Elvira să
fiă amestecată la ceea ce-mi pregătesce mamă-sa? Nu cred.
Ea este un suflet nobil şi este pre sinceră. N’ar fi alergat la
tirtipurî, mî-ar fi spus indată verde ’n faţă, decă şi-ar fi
schimbat hotărîrea.
Manda (intră cu o olă atârnată de mână-i dreptă.) Yaleo, cum să-mî scap mâna, nu o mai pot scote din olă!
Pilang (ride.) Trebue s’o tăiam cu cuţitul.
Manda (ţipă). Yai de mine, sărăcuţa de mine.
Pilang. Dar ce-ai păţit fată (la o parte) mult e prostă
sermana.
Manda. Yaleo coconaşule, să nu-mî taî mâna . . . am
vîrît-o in astă olă să iau vr’o doue nuci din ea şi ve(lî . . .
n’o mai pot scote.
Pilang (la o parte.) Să-mi rid puţin de densa. (Cătră
Manda.) Ai vrut să furi nuci, nu-i aşa ?
Manda. Aşa, vai de mine.
Pilang. Trebue să-ţî dau un canon.
Manda. Ce canon, vai de mine!
Pilang. Sărutat-ai vr’o dată pe vr’un bărbat?
Manda (smerită dar devenind mai atentă.) Nu coco
naşule.
Pilang. Si ţi-ar cădea cu greu să săruţi pe un bărbat.
Manda (sfeclită.) E pecat . . . mi s’ar lipi mustăţile flecăului de buze, cum mi ş’a incleştat mâna în olă, vai de
mine.
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Pilang. Din ola ai vroit să furi, dar sărutarea de care
vorbesc, are să-ţî fiă un canon. A i să mS săruţi chiar pe
mine. Hai imbrăţoşeză-m6.
Manda. Nu pot vai de mine, că mî-e frică.
Pilang (la o parte.) Prostă, dar sfeclită. Să vedeţi că
va fi gata a m8 lua după gât, dar atunci pumnul in care
stringe nucile, oblindu-sg, va scăpa din olâ şi . . . (cătră
Manda cu ton poruncitor) liai, hai, c’apoi îţî voi scote mâna
din olă.
Manda. Ba deu, coconaşule.
Pilarg. Aşa deu.
Manda (voind să imbrăţoşede pe Pilang scapă ola din
mâni.) Yai de mine ce pagubă am făcut. (S8 plecă şi stringe
hîrburile şi nucile.)
• Pilang (rîde.) Ha, ha, ha.
SCENA IX.
P r e c e d e n ţ i i . Elvira.
EIviră. Ce s’a intemplat?
Manda (curăţend locul de herburi şi de nuci.) Păi . . .
coconită dragă . . . coconaşul.
Elvira (cătră Pilang.) Te-ai apucat să faci haz de curca
nostră.
Pilang. Ha, ha, ha!
Manda. Mî-a poruncit să-l sărut.
Elvira. (uimită.) Să-l săruţi? (privind la Pilang) pe el?
Manda. Aşa deu coconiţă dragă.
Elvira (cătră Manda.) Eşi.
Manda (ese speriată.)
SCENA X.
P r e c e d e n ţ i i f ă r ă Ma n d a .
Elvira. Cam nedelicată glumă din partea unui mire şi
tocmai in diua de logodnă.*
Pilang (cu fragedime, voind să ia pe Elvira de mână,
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caro s6 feresce.) Ertare draga mea, dar să fi vSdufc pe Manda
cu mâna incleştată in olă, te-ai fi învoit şi tu cu gluma mea.
Elvira. Sciu pre bine eă curca nostră este pre haslie in
prostia ei. Dar e curaţică şi o guriţă dela densa . . .
Pilang. Ba deu nu vei crede doară in serios că aşi fi
primit sărutarea ei . . . a fost o şagă, nimic mai mult.
Elvira. Ciudată şagă deu . . . te sciam mai aşedat.
'■ Pilang. Şi eu te sciam mai resonabilă.
Elvira. Nu cred că am devenit mai puţin resonabilă faţă
cu cei resonabilî.
Pilang. Bună oră cu boierul cel tomnatic, pe care ram
întâlnit pe scară când mfi urcam la voi. Cine este acel domn ?
Elvira. Un amic al cumnatului meu Pavlescu.
Pilang. Ha, acum inţeleg pe deplin intriga care s’a ţesut
in contra mea.
Elvira. Ce, dor nu vei fi gelos de densul?
Pilang. Eu gelos? nici mai mult şi nici mai puţin de
cum poţi fi tu gelosâ de Manda, servitoarea vostră.
Elvira. Ce comparaţie! Un boier şi o servitore.
Pilang. Pare că-mi căutaţi nod in papură.
Elvira. Noi? Eu? dar vine cineva. Scuză mă, nu mi-am
terminat pe deplin toaleta, (ese.)
Pilang (privind lung in urma ei.) Nu sciu deu ce să
(lic . . . dar sunt nebun . . . Elvira nu este din cele fluşturate . . . ş’apoi Românul este cu mult mai bgtrân decât mine.
SCENA XI.
P i l a n g . S u n d u c.
Sunduc. Sluga Dumitalş, Domnule . . .
Pilang. Doctor Pilang Antal, profesor.
Sunduc. Giligore Sunduc, moşier.
Pilang (zimbind) şi candidat de insurătore.
Sunduc. Nu este lucru cavaleresc a-şî rîde de cel invins.
Pilang. Să m8 bată Dumnedeu decă nu-mi placi. Te-aşi
ruga să fim amici, decă nu m’aşî teme să nu fiu nemodest.
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Sunduc. Nu găsesc nici o nemodestie in propunerea Dtale.
Un bărbat pe care Dra Elvira l’a găsit demn de amorul ei,
trebue să fiă un om întreg.
Pilang. Areţî a bărbat pre serios decât să te îndelet
nicesc! cu măguliri deşerte, trebue deci să presupun, că cu
nosc! mai de aprope pe promisa mea.
Sunduc. Da, o cunosc, căci sunt amic de casă la Dom
nul Pavlescu, cumnatul Domniaei şi am avut ocasiune a m8
iniţia in caracterul densei, cetind corespondinţa ce a purtat
cu soră-sa,. Să-tl spun drept Domnule, eram amoresat de
densa până ce nici nu o vâdusem încă, acum insă după ce
am vâdut-o . . .
Pilang. Eşti nebun după ea.
Sunduc. Decă decisiunea ce am luat este o nebunie,
atunci da, sunt nebun.
Pilang. Şi care este acea decisiune?
Sunduc. A nu face nici cea mai mică încercare pentru
a o trage in partea mea.
Pilang. Şi de ce nu?
Sunduc. D’apoi n’are să să fidanteze astadî cu Dta?
Pilang. Ha, sciî şi asta ?
Sunduc. Cum nu? Sunt chiar invitat la ospăţul de lo
godnă.
Pilang. Im! pare bine.
Sunduc. Şi mie, dar de una. îmi pare râu.
Pilang. Şi care-ţî este regretul Dtale? Spune tot, căci
îmi place pre mult a discuta cu un om spiritual ca şi Dta.
Sunduc. Mâ tem că fericirea Drei Elvira in măritişul ei
cu Dta nu va putea fi deseverşită.
Pilang (atins.) Şi pentru ce nu?
Sunduc. Fiindcă in casa Dv. va lipsi unitatea de cre
dinţă.
Pilang. Eu cred tot ce este resonabil. Nu sunt nici decum fanatic şi la cele din urmă, cerend trebuinţa, aşi fi gata
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a trece in senul bisericei Dv. indată ce aşi vedea, că prin
asta aşî putea contribui la sporirea fericirei nostre.
Sunduc. Asta nu va fi insă, căci cel ce este in stare a
s6 lăpăda de Dumnedeul s8u . . .
Pilang (intrerupându-1.) M’ai indatora forte mult, decă
ai binevoi să treci la alt obiect.
Sunduc. Când am dis unitate de credinţă, nu m’am
gândit atât la lege, cât mai vertos la datinele resultânde din
legăturile de sânge, de neam, cu un cuvent m’am gândit la
naţionalitate. Dta eşti Ungur, ea e Română. Putea-vei ore,
chiar de dragul Elvirei să imbracî simţiri românescî ?
Pilang. Sângele apă nu sS face nici odată.
Sunduc. Yedî dară cât de fondată este temerea mea.
Pilang. Elvira nu face- nici un cas de acestă imprejurare.
Sunduc. N’a făcut, vreai să dicî, şi de ce n’a făcut,
fiindcă sufletul ei a fost preocupat de alte simţiri.
Pilang. De care va fi preocupată cât va trăi.
Sunduc. Acest lucru-1 spui, fără a-1 crede, fiind cu totul
opus naturei omenesc!. Amorul nu pote remânea nici odată
unicul şi esclusivul simţ in inima unei fiinţe omenesc!. Ya
veni o di, in care şi Elvira va incepe a medita . .
Pilang Cred că voi fi in stare a dirigea meditaţiunele
ei astfel încât să nu ne desbinăm nici odată. Dar să presu
punem că Elvira ar incepe să mediteze chiar adî şi că astfel
s’ar intorce foia . . .
Sunduc. Ce vreai să dicî cu asta ?
Pilang. Să presupunem că din vr’o causă gravă eu m’asî
retrage seu Elvira te-ar prefera pe Dta, cu un euveut că
densa ar deveni a Dtale. Nu s’ar lipsi ea ore in acest cas
de un fundament şi mai necesar la fericirea ei, decum este
pretinsa Dtale unitate de credinţă?
Sunduc. Care pote fi acest fundament?
Pilang. Patria, Domnul meu, ţera nostră, cel mai scump
odor al omului. Dta ai lipsi pe Elvira de acest odor, căci a!
lua-o d’aicî şi ai duce-o in o ţeră, streină pentru ea şi tristă.
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Sunduc. Eu cred că in ţeră Ia mine s’ar simţi mai acasă decât aici, vedendu-s6 impresurată tot de Români.
Pilang. Aşa cred! Dta, eu insă cred ale mele, să lăsam
dară acestă discusiune nefolositore. Eşti bogat Domnule?
Sunduc. Da, Domnule, am un venit de peste patru sute
de miî de franci pe an.
Pilang. Patru sute de miî de franci! Etă singurul indemn, care m’ar putea determina ca să-ţî cedez fericirea mea.
Sunduc. Domnişora Elvira este modestă, sunt sigur că
ea nici nu te va fi întrebat de venitul Dtale.
Pilang. In adevbr, nu m’a întrebat. Dar cu tote că am
ce’mî trebue şi că voi putea oferi Elvirei o existenţă scutită
de griji meschine, aşî dori din totă inima să fiu in stare a-i
procura tote deliciurile posibile, o vieţă somptuoasă . . . (intrerupendu-se) Pănă la bogăţii, trebue să ved de buchetul
de logodnă, pe care nu l’a trimis încă grădinarul. Permite-mî
dar să te părăsesc pentru câteva momente. La revedere, (ese.)
Sunduc. La revedere.
SCENA XII.
S u n d u c . Ar on.
Avon. Ai vorbit cu mirele?
Su.nduc. Da.
Arm . Ei bine ce dicî, este vr’o nădejde ca să-i iai locul,
Sunduc. Nu, şi nici n’aşî voi s’o fac, căci aşî mîhni pe
Dra EDira şi ţân mult s’o sciu fericită.
Aron. Eştî dară convins, că Elvira va fi fericită cit
Ungurul.
Sunduc. Da, căci îmî pare băiat cum sb cade.
Aron. Dar e Ungur pre infocat.
Sunduc. Dovadă, că-i om de caracter; un mic defect
insă totuşi are.
Aron. Ce defect?
Sunduc. Ţine la bogăţie.
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Avon. Ca tot omul, ba chiar mai puţin decât alţii, căci
ia pe Elvira fără nici o zestre.
Sunduc. Porte frumos şi nobil din partea lui. dar nici
eu nu voiesc să remân mai pre jos. Yoi face Drei Elvira o
zestre.
Aron. Asta ar fi un act de rară generositate.
Sunduc. Pentru mine o moşie cu un venit de cincîdecî
■de mii de franci pe an nu este decât o bagatelă. Yoi ceda
in posesiunea Drei Elvira o asemenea moşie. Am să scriu
îndată actul şi te rog a-1 preda Drei Elvira, dar cu o eon*
diţiune.
Aron. Condiţiune? (la o parte) MS miram că un mo
şier din România să facă ceva fără interes.
Sunduc. Condiţiunea mea este că actul să nu-1 predai
Drei Elvira decât numai după ofîciarea cununiei sale.
Aron (îl întinde amendoue mânile.) Suflet nobil, n’am
cuvinte pentru a esprima admiraţiunea mea ! Iţi promit a-ţî
îndeplini condiţiunea Dtale. Tot odată ing voi ruga necon
tenit la Atotputintele, ca să-ţi binecuvinteze fapta cea admi
rabilă.
Sunduc. Am putea găsi aici cele necesare de scris, pen
tru ca să fac actul.
Aron. Da, poftim alăturea, (es amendoi.)
SCENA XIII.
S a v e t a. E l v i r a .
Saveta (intră furiosă.) îmi vine să-mî rup hainele de pe
mine.
Elvira. De ce, mamă dragă?
Saveta. De necaz. Yita de Manda îmi face tote pe dos.
Inchipueşte-ţî numai. I-am dis să gătescă masa. Să puia
talere in jos şi peste fie-care taler o farfurie. Dar temendumă că nu va sci deosebirea intre taler şi farfurie, i-am spus
că farfuriile sunt mai găvănose decât tăierile şi ce cred! că
a făcut?
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Elvira. Vr’o nebunie.
Saveta. Jos a pus farfurii er peste ele câte un castron.
Elvira. Ha, ha, să mâncăm supa din castrone . . . Eu
am trimis-o după un timbru de cinci crucerî şi mî-a adus
cimbru de cinci crucerî.
Saveta. Er acum când e să ne punem la masă nu mai vine.
Elvira. Unde a mers?
Saveta. Am trimis-o la părintele Andreiu.
Elvira. Pentru ce ? N’avem pe părintele Aron.
Saveta. Ba da, insă părintele Aron n’a voit s’a facă.
Elvira. Ce lucru ?
Saveta. Un sărindar pentru împlinirea dorinţei mele.
Elvira (supbrată.) Mamă cum poţi face asemenea lucruri,
chiar in diua de logodnă, ba cu un moment înaintea oficiarei
ei, căci etă părintele Aron şi Domnul Sunduc! Nu mai lip
sesc decât mirele.
SCENA NIY.
P r e c e d e n t e l e . Ar o n . S u n d u c .
Sunduc. Mirele s’a dus să vedă de buchet, trebue să
vină şi el indată.
Aron. Şi cliserul meu va sosi indată cu odorele şi cu
sfita.
Sunduc (oftând.) Să fia intr’un ceas bun.
Saveta. Numai Manda ticălosa mai zăboveşte. (La o
parte.) Aşi vrea să sciu, decă a găsit pe părintele Andreiu.
Elvira. Să nu me pot eu ore logodi până ce nu va
veni şi curca?
Sunduc. Ce fel de curcă?
Saveta. Avem o servitore căreia îi dicem aşa, o cheză rea.
Elvira. Ba să dicî mamă dragă! (Ia o parte.) Era mai,
mai să m6 strice cu Antal.
Aron. Nu credeţi in cheze rele şi nici in bune. Omenii
nu sunt decât nisce debile unelte in manile Atotputernicului.
Câte odată o fiinţâ cu mult mai ticălosa decum este servi-

torea Dv., decă vrea Dumnedeu potă să ne aducă mult bine
chiar prin prostia ei.
SCENA XY.
P r e c e d e n ţ i i . Pi 1an g. Manda,
Pilang. Ha, h a ! scit că are haz!
Elvira. De ce rîdî aşa?
Pilang. Cum să nu rîd. Ascultaţi numai. Intrând in
sala de . mâncare ca să depun buchetul ce ţi-am adus (face
0 înclinare cătră Elvira, care respunde asemenea) m8 pome
nesc că Manda tmî sare înainte de după uşă, unde stătuse
tupilată.
Saveta. Manda in sala de mâncare tupilată pe după uşă,
dar acolo te-am trimis eu pe tine? Spune, ce ai căutat acolo
curcă blăstămată.
Manda. Păi . . . (cătră Pilang) vedî că şi acum m8
polecresce.
Pilang. Pentru a-şt rosbuna de acesta polecră asupra
Dtale mamă socră şi asupra Elvirei, nu s’a dus la părintele
Andreiu, ci m’a pandit pe mine, ca să-ml spuiă că ai trimis-o
la densul cu un sărindar, pentru ca Dumnedeu să nu îngă
duie ca să iau eu pe Elvira.
Saveta. Mişelca, audî colo ce rgutate de ea.
Manda. Păi, ce me tot polecriţî, ce mS tot ocăriţi dicendu-nn mereu curcă.
Avon Dar acestă polecră nu este nici decum ruşinosă.
Snnduc. Ba tocmai dimpotrivă este un nume de fală,
căci amintesce pe curcanii cei vitezî.
Elvira. Aşa den Măndică, să fi mendră că te asemănăm
cu curcanii cei vitezî cari la 1878 au cucerit Gri viţa şi Plevna.
Pilang. Bazme.
Aron. Domnul profesor pote nu scie că la dorobanţii
români poporul le dice curcani.
Sun duc. Fiind-că portă pene de curcă in căciulile lori
Pilang (cu dispreţ.) Ba îî cunosc pre bine pe acei opin-
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cari şi tocmai pentru-că îl cunosc şi fiind-că sciu evenimen
tele resbelului ruso-turc.
Elvira. Ruso-romano-turc, dragă.
Pilcing. Sunt gata a primi tote dela tine draga meaT
numai corceturî in specialitatea mea, adică in istoria univer
sală nu primesc.
Aron. In ce limbă ai cetit istoria resbelului ruso-romanoturc, de bună semă in cea urigurescă?
Pilang. Domnule părinte află, că nu există resbel rusoromano-turc !
Elvira. Şi nici curcani ore?
Pilang. Ba da curcani şi curci orî cât vei voi, nisce
fiinţe, tote asemenea curcei vostre.
Saveta. Va să clică curcanii dela Plevna au fost nisce
proşti şi nemernici.
Pilang. Dta o clici.
Elvira. Sferşesce cu acesta glumă, că mfi dore.
Pilang. Nu este nici o glumă, ci este sfînta mea con
vingere.
Elvira. Eşti dară convins că Romanii nu pot fi vitezî.
Pilang. Pre cât sunt de convins de gentileţa şi de bu
nătatea ta, tot pre atât sunt de pătruns de nemernicia sol
datului român.
Sun duc (iritat.) O asemenea ofensă . . .
Saveta (turbată.) Las’ să-i scot eu ochii.
Pilang (cătră Sunduc.) Poftesc! satisfacţiune, ţi.o dau la
moment.
Elvira (in mare alteraţiune.) Vreai să te baţi, tocmai
acum când ar fi să ne logodim ; ah, vai de mine,
Saveta. Nici vorbă de logodnă. Până va mai curge o
singură picătură de sânge românesc prin vinele mele, nu voi
îngădui ca fiica-mea să se unescă eu un dispreţuitor al sol
datului român.
Pilang (care a stăruit a linişti pe Elvira şi a fost res-
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căci Dumnedeu ne-a ajutat chiar şi fără sărindar. Vină să
te sărut (o imbrăţoşeză. Tablou.)
Aron (arătând spre Sunduc şi Elvira.) Nu e pentru cine
s& gătesce, ci e pentru cine sb nimeresce.
(Cortina cade.)
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